
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 

 

Madde 1 –  -KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI - 

GİZLİ BİLGİNİN TANIMI 

Gizli Bilgi kamuya açıklanmayan ve Taraflara da aralarında gerçekleştirecekleri bir temas ya 

da anlaşma gereği açıklanacak olan, tüm veri, örnek, teknik ve ekonomik bilgi, ticarileştirme, 

araştırma stratejisi, ticari sırlar ve know-how da dahil tüm bilgiler olarak tanımlanmaktadır. 

 

Kişisel Veri Tanımı KVKK m.3/I(d) çerçevesinde “kişisel veri”, kimliği belirli veya 

belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda, anonim bilgiler, 

anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler işbu 

Politika kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmez.  

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler KVKK m.3/I(e) çerçevesinde kişisel verilerin 

tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 

kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza 

edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde 

edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel 

veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlem “veri işleme” kapsamına girmektedir. 

Mars Sportif, kişisel verileri, aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemektedir: 

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,  

(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,  

(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,  

(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 

 (v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 

edilme. 

 Bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatı ile GLOBAL EMS FİTNESS SAĞLIK VE SPOR 

TESİSLERİ VE EKİPMANLARI ANONİM ŞİRKETİ ’ne ait şubeler/kulüpler, bağlı şirketler 

tarafından ya da internet siteleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı 

ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; KVKK ve sair mevzuat kapsamında elde edilen 

kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; KVKK’nda öngörülen şekillerde elde 

edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, 

hukuki ve kanuni sebeplerle ya da Mars Sportif tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri 

doğrultusunda Mars Sportif tarafından uygun görülen diğer kişilerle ve/veya Türkiye'de veya 

yurt dışında ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir, yurtdışına aktarılması da 

dâhil olmak üzere işlenebilir.  

 

1.2. GİZLİ BİLGİ HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN AŞAĞIDAKİLERİ 

KAPSAMAKTADIR: 

 – Amaçla bağlantılı olarak diğer Tarafa açıklanan yazılı ve sözlü tüm bilgi, fikir, tahminler;  

 

– Taraflara arasındaki konuşmalar, tartışmalar, görüşmeler ya da toplantılar ve yazışmalar ile 

sözlü olarak mübadele edilen tüm bilgiler; 

 



 – Her iki tarafça hazırlanmış tüm analiz, derleme, çalışma, teklif, ve diğer belgeler; – Tüm 

ticari anlaşmalar veya taraflar arasında akdedilen anlaşmalar, gizli bilgi alışverişini içeren 

sözleşmeler, 

 

– Şirket satış ve şirket ortaklık sözleşmeleri ile diğer ilgili sözleşmeler,  

 

1.3. BUNUNLA BİRLİKTE, TARAFLARDAN HER BİRİ AŞAĞIDAKİ HALLERDE 

GİZLİ BİLGİYİ TAMAMEN YA DA KISMEN İFŞA EDEBİLİR YA DA 

KULLANABİLİR: 

 – Gizli bilginin işbu sözleşmenin ihlali veya kusur dışındaki bir sebebe binaen kamunun 

bilgisine dahil olması;  

 

– Gizli bilginin üçüncü kişilerce serbestçe iletilmesi veya kullanılmasına ifşa eden tarafın 

yazılı olarak muvafakat etmesi;  

 

– Gizli bilgiyi alan tarafın söz konusu bilgiye diğer tarafça ifşa edilmeden önce sahip 

olduğunu kanıtlaması durumunda;  

 

– Bilginin; alan tarafın diğer taraftan alınan söz konusu Gizli Bilgiye doğrudan ya da dolaylı 

olarak erişme yetkisi olmayan çalışanları veya temsilcileri tarafından bağımsız olarak 

geliştirilmesi durumunda;  

 

– Taraflardan birinin, yetkili mahkemenin veya resmi ya da idari makamın kararı, yürürlükte 

bulunan kanun veya yönetmelik gereği ifşa etmekle yükümlü olması durumunda; bunun için, 

bu tür bir ifşanın önlenmesi amacıyla gerekli tüm yasal ve makul önlemlerin alınmış olması 

ve bilginin lehine tescil edildiği Tarafa ifşa ile yükümlü olan tarafın ifşasından önce uygun bir 

koruyucu ihtiyati tedbire başvurmasına imkan verecek kadar yeterli bir süre içinde ihbarda 

bulunulması gerekmektedir. 

 

MADDE 2 – ) GİZLİ BİLGİNİN DİĞER TARAFÇA KORUNMASI 

Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak 

durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik 

ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar 

kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi; 

 

a) büyük bir gizlilik içinde korumayı 

 

b) herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya 

alenileştirmemeyi, 

 

c) doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı 

taahhüt ederler. 

 



Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli 

bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde 

ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı 

olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt 

çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt 

çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme 

yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan 

sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. 

 

GİZLİLİĞE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER 2.1. İşbu Sözleşmenin imzalanması ile 

Taraflardan her biri Gizli nitelikteki tüm bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır 

saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, Gizli Bilginin 

veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya ifşa eden tarafın yazlı muvafakatini 

gerektiren bilgiyi alan tarafın çalışanları hariç üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli 

tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmişlerdir. 

 2.2. Bununla birlikte, Taraflardan her biri işbu Sözleşme ile açıkça:  

a) Gizli Bilgiyi her ne sebeple olursa olsun, doğrudan ya da dolaylı olarak kendisinin ya da 

herhangi bir üçüncü kişinin yararına kullanmamayı, ifşa eden Tarafça izin verilen amaç 

dışındaki bir amaç için kullanılmasına izin vermemeyi,  

 

b) Hiçbir Gizli Bilgiyi, herhangi bir üçüncü kişiye, firmaya, acentaya veya kuruma 

açıklamamayı, rapor etmemeyi, yayınlamamayı veya ifşa etmemeyi veyahut işbu maddenin 

hangi şekilde olursa olsun böyle bir ifşadan kaçınmak için  

 

(c) fıkrasında belirtilenler hariç gerekli tüm hukuki ya da diğer tedbirleri alma  

 

c) Gizli Bilgiyi katı bir “bilinmesi gereklilik arz etme” temelinde ancak ifşa eden Tarafın açık 

yazılı muvafakati üzerine çalışanlara, vekil veya temsilcilere, bunların da en az işbu 

Sözleşmede yer alanlardan daha az katı olmayan yükümlülüklerle bağlı olmaları şartıyla 

açıklamayı taahhüt etmektedir. 

 

 2.3. ŞİRKET1 veya onunla doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı şirket veya 

kuruluşlar İşbu Sözleşmeyle 

 a) Hiçbir şekilde, ŞİRKET2’de çalışan veya geçmişte çalışmış veya İşbu Sözleşmenin 

hükümlerinin yürürlükte kaldığı süre içerisinde istifa eden veya işten çıkartılan işçileri 

kendisine transfer etmeyeceğini, 

 

b) Hiçbir durumda ŞİRKET2’nin yazılı izni olmaksızın teknoloji transfer etmeyeceğini kabul 

ve taahhüt eder. 

 

GİZLİ BİLGİNİN KOPYALANMASI Taraflardan her biri, açıkça, Gizli Bilginin ilgili 

tarafın önceden vereceği yazılı muvafakati olmaksızın tamamen veya kısmen 

kopyalanmayacağını taahhüt eder. 

 



GİZLİ BİLGİNİN İADE EDİLMESİ 4.1. Taraflardan her biri, Sözleşmenin sona erdiği 

durumlarda, diğer yükümlülüklere halel gelmeksizin İşbu Sözleşme gereği aşağıdaki 

yükümlülüklerle bağlı olduğunu kabul eder: Gizli Bilgi içeren tüm belgeler İfşa eden tarafa ya 

da ifşa eden tarafça belirlenen diğer kişilere iade edilecektir. Bu tür belgelerin suretleri, ve 

ifşa eden tarafça veya onun adına ya da temsilcileri veya paragraf 2.2’de belirtilen kendilerine 

Gizli Bilgi açıklanan kişiler tarafından hazırlanan rapor, derleme, analiz, yorumlar imha 

edilecektir. Gizli Bilginin kaydedildiği bilgisayarda bulunan ve gizli bilgiyi alan taraf ya da 

temsilcileri ya da yukarıda bahsi geçen paragraf 2.2’de belirtilen kişiler tarafından 

bulundurulan suretleri silinecektir. 

 

SÖZLEŞME, İŞLEM VE GÖRÜŞMELERİN GİZLİLİĞİ  İşlemler ve işbu Sözleşme 

hükümleri ve gerçekleşecek görüşmelerin içerikleri kesinlikle gizli tutulacaktır. Umuma 

yapılacak ilanlara yönelik olarak ilgili Taraflar karşılıklı olarak karar verecektir. 

 

MADDE 3 – ) GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN BİLGİLER 

a) Kamuya mal olmuş bilgileri, 

 

b) Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari 

emir gereğince açıklanması gereken bilgileri ifade eder. 

 

MADDE 4 – ) MÜNHASIR HAK SAHİPLİĞİ 

Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde hak sahibidirler.  

 

MADDE 5 – ) ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER  

Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı 

biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu 

bildirmekle yükümlüdür. 

 

Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya 

kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve 

uğradığı her türlü zararın giderimini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir. 

 

MADDE 6 – ) GİZLİ BİLGİLERİ İÇEREN MATERYALLERİN İADESİ 

Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik 

sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait 

olduğu tarafa iade edilir.  

 

MADDE 7 – ) GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLMESİ 

Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu 

bilgiyi üçüncü kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, 

basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla 

kullanamaz. 

 

MADDE 8 – ) DEVİR VE SÜRE 



İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona 

erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu 

sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme ya da 

buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez. 

 

MADDE 9 –)  TAZMİN Taraflardan her biri, işbu Sözleşme tarafından kendilerine yüklenen 

yükümlülüklerden herhangi birinin ihlali halinde, Gizli Bilginin iade edilmesine rağmen diğer 

tarafın sırf yukarıda bahsedilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi sebebiyle önemli bir zarara 

uğrayabileceğini kabul eder. Bu sebeple, taraflardan her biri diğer tarafın uğradığı böyle bir 

zararı tamamen tazmin edeceğini taahhüt eder. Taraflardan her biri, Gizliliğe yönelik her tür 

tehdidi önleme veya devam eden gizliliğin bilgiyi alan tarafça ihlalini hukuki yollarla 

durdurma hakkına sahip olduklarını ve ihlalde bulunan taraf aleyhine karar elde edilmesi 

durumunda, söz konusu taraf diğer tarafın avukatlık ücreti de dahil olmak üzere yargılama 

masraf ve giderlerini tazmin edeceğini kabul eder. 

 

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm 

uyuşmazlıklarda ANTALYA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, TÜRK Hukuku 

uygulanır.  

 

MADDE 10 – ) KISMİ GEÇERSİZLİK 

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal 

sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemez. 

 

MADDE 11 – ) SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve 

sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir. 

 

MADDE 12 – ) Tebligat adresleri: 

İşbu Sözleşmeye uygun olarak verilmesi gerekli veya verilmesine izin verilen her türlü 

bildirim, talep, istek ve diğer bildirimler yazılı şekilde Türkçe olarak hazırlanır, iadeli 

taahhütlü posta ya da noter vasıtası ile karşı Tarafa teslim edilir.  

 

Bildirimler, Sözleşme’nin ilk sayfasında belirtilen Taraflara ait adreslere yapılır. Bu 

adreslerdeki değişiklikler diğer taraf yazılı olarak bildirilir. Söz konusu adresler, Tarafların 

kanuni ikametgâhları olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar muhatabına ulaşmış kabul edilir. 

 

MADDE 13 – ) DAMGA VERGİSİ 

Sözleşme, iki kopya olarak hazırlanmıştır. Damga vergisi yükümlülüğü taraflarca eşit olarak 

karşılanacaktır. 

 

MADDE 14 – ) İşbu sözleşme aşağıda ad, soyad, unvan ve adresleri bulunan taraflar arasında 

.../.../.... tarihinde yürürlüğe girmek üzere imzalanmıştır. 

 



Taraflar, ticari ilişkiye girdiğinden ve kurmuş oldukları iş ilişkisinin amaçları gereği yazılı 

veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklarından, işbu gizlilik sözleşmesinin 

imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır. …/ …/ … 

 

 

TARAF-1 GLOBAL EMS FİTNESS SAĞLIK VE SPOR TESİSLERİ VE EKİPMANLARI 

ANONİM ŞİRKETİ (V.N. 3340961053) 

Tel/Adres: Yeşilbahçe Mah. Metin Kasapoğlu Cad. 1.Baysal No: 65A Muratpaşa/ANTALYA 

 

 

TARAF-2 
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